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Bereikbaarheid 
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Datum 

24 oktober 2022 

Ons kenmerk 

C2267575/5127954  

Uw kenmerk 

002.678.21 0847856 

Contactpersoon 

H.A.T.M. (Eric) Pigmans 

Telefoon 

(06) 18 30 32 74 

Email 

epigmans@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

1 

Op 31 juli 2020 hebben we uw vergunningaanvraag ontvangen voor het 

veranderen van de provinciale weg N261 in verband met de aanleg van een 

nieuw 380 kV hoogspanningsstation in Tilburg. De vergunning is nodig voor het: 

- bovengronds kruisen van de N261 (mast 60N–61N) met een  

380 kV-verbinding; 

- ondergronds kruisen van de N261 met een 150 kV-verbinding; 

- tijdelijk aanleggen van een uitlegstrook binnen de obstakelvrije zone van de 

N261. 

 

In artikel 20a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat op de 

besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 

3.35 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is. Dat wil in dit geval 

zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor hoogspanningsstation Tilburg 

gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd 

door de minister voor Klimaat en Energie. Daarbij doorlopen de besluiten, op 

grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van 

de Wro, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met toepassing van de 

bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, 

vierde lid, van de Wro. 

 

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor het hoogspanningsstation 

Tilburg. Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing.  

De minister voor Klimaat en Energie heeft een gecoördineerde voorbereiding 

van de besluiten voor hoogspanningsstation Tilburg bevorderd. Onderhavig 

besluit is samen met het inpassingsplan en de andere besluiten als volgt 

voorbereid: 
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- Op 1 juli 2020 is op grond van artikel 20c, tweede lid, van de 

Elektriciteitswet 1998 het onderhavige besluit aangewezen als besluit dat 

ook gecoördineerd wordt voorbereid en bekend gemaakt; 

- Op 16 maart 2022 is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp 

gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in 

enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen; 

- Op 14 maart 2022 is door de minister voor Klimaat en Energie een ontwerp 

van het besluit aan TenneT TSO B.V. gezonden; 

- Het ontwerp van het besluit heeft van 16 maart 2022 tot en met 26 april 

2022 ter inzage gelegen bij de gemeente Tilburg; 

- Er is een informatieavond georganiseerd, op 22 maart 2022, waarbij de 

mogelijkheid werd geboden mondeling zienswijze naar voren te brengen. 

 

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de 

Wet ruimtelijke ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig 

door de minister voor Klimaat en Energie bekendgemaakt. Tevens doet de 

minister voor Klimaat en Energie daarvan mededeling in de Staatscourant, 

enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. 

Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden 

worden persoonlijk geïnformeerd. 

 

Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging 

van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren 

gebracht. 

 

We hebben uw aanvraag behandeld. Ons besluit luidt als volgt: 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

 

1. Gelet op artikel 3, onder c, van de Regeling veranderen en gebruiken van 

wegen Noord-Brabant 2013 en artikel 2.50, eerste lid, van de Interim 

omgevingsverordening Noord-Brabant;  

 

2. Overwegende dat de provinciale weg N261 te Tilburg deel uitmaakt van de 

zorgplicht voor de provinciale weg als bedoeld in artikel 2.49, tweede lid, 

van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant; 

 

3. Overwegende dat Gedeputeerde Staten voor het veranderen van de weg 

nadere regels hebben vastgesteld in de Regeling veranderen en gebruiken 

van wegen Noord-Brabant 2013. Op verzoek sturen we u een kopie van de 

regeling toe; 

 

4. Overwegende dat artikel 4 van de Regeling veranderen en gebruiken van 

wegen Noord-Brabant 2013 algemene vereisten stelt aan het veranderen 

van de weg;  
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5. Overwegende dat artikel 5 van de Regeling veranderen en gebruiken van 

wegen Noord-Brabant 2013 vereisten stelt aan kabels of leidingen; 

 

6. Overwegende dat de aangevraagde verandering van de weg voldoet aan 

de algemene vereisten als bedoeld in artikel 4 van de Regeling veranderen 

en gebruiken van wegen Noord-Brabant 2013; 

 

7. Overwegende dat de aangevraagde verandering van de weg voldoet aan 

de vereisten als bedoeld in artikel 5 van de Regeling veranderen en 

gebruiken van wegen Noord-Brabant 2013; 

 

8. Overwegende dat op grond van het voorgaande de verkeersveiligheid, 

doorstroming en leefbaarheid niet in het geding komen door het 

bovengronds kruisen van de N261 (mast 60N – 61N) met een  

380 kV-verbinding, het ondergronds kruisen van de N261 met een 150 kV-

verbinding en het tijdelijk aanleggen van een uitlegstrook binnen de 

obstakelvrije zone van de N261. 

 

Besluiten 

TenneT TSO B.V. vergunning te verlenen voor het bovengronds kruisen van de 

N261 (mast 60N – 61N) met een 380 kV-verbinding, ter hoogte van km 7.600, 

en het ondergronds kruisen van de N261 met een 150 kV-verbinding, ter hoogte 

van km 8.000, alsmede het tijdelijk aanleggen van een uitlegstrook binnen de 

obstakelvrije zone van de N261, tussen km 7.600 en km 8.700 rechts, zoals 

aangegeven op de bij de aanvraag gevoegde tekeningen: 

1. Tekening nummer TBN-HDD2-6, van 13-12-2019; 

2. Tekening nummer TBN-HDD3 3, van 16-12-2019; 

3. Tekening ‘Inlussing station Tilburg’, blad 1 en 2, van 17-07-2020; 

4. Tekening nummer 2007_kruising_N261.mxd, van 16-7-2020; 

5. Tekening nummer 200715_Overzichtskaart_Tilburg.mxd, van 16-7-2020. 

 

Voorschriften 

Bij deze vergunning gelden de voorschriften uit hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3, 

paragraaf 3.1 en paragraaf 3.2 van de Voorschriften beschikkingen provinciale 

wegen Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. De voorschriften zijn 

bijgevoegd. 

 

Bijzondere voorschriften 

 In aanvulling op de algemene voorschriften dient u veertien werkdagen 

voorafgaand aan de datum van uitvoering van de werkzaamheden contact 

op te nemen met MELVIN@brabant.nl om de start van de werkzaamheden 

en de tijdelijke verkeersmaatregelen af te stemmen. We verzoeken u in uw 

email het provinciaal wegnummer en het kenmerk van deze vergunning te 

vermelden; 

mailto:MELVIN@brabant.nl
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 Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en het tijdstip waarop, 

gelden voor de N261 afwijkende tijden waarbinnen mag worden gewerkt. 

U dient hiervoor contact op te nemen met MELVIN@brabant.nl; 

 Indien van deze vergunning geen gebruik wordt gemaakt vervalt deze op  

1 juli 2025. Op verzoek van de houder van de vergunning kunnen we uitstel 

verlenen. 

 

Leges 

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag bent u op grond van de 

Legesverordening provincie Noord-Brabant 2012 leges verschuldigd. Het 

bedrag staat vermeld in het bijgevoegde legesbesluit. 

Voor het betalen van de leges ontvangt u binnenkort een legesaanslag. 

 

Digitale aanvraag 

De provincie stimuleert het op digitale wijze indienen van aanvragen. Voor het 

aanvragen van een besluit over het veranderen of gebruiken van provinciale 

wegen, hebben we digitale aanvraagformulieren ontwikkeld. Het gebruik van 

deze e-formulieren bevordert dat we uw aanvraag sneller ontvangen en dat u 

sneller dan via de traditionele schriftelijke weg een antwoord tegemoet kunt zien 

over uw aanvraag. We geven u daarom in overweging om voortaan uw 

aanvragen beveiligd digitaal in te dienen met behulp van een e-formulier. U kunt 

de e-formulieren vinden op 

https://fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/INFRA_Wegen_Portal. 

Bedrijven en medeoverheden verzoeken we tevens gebruik te maken van de 

Berichtenbox voor bedrijven, zie www.ondernemersplein.nl/berichtenbox-voor-

bedrijven/. 

 

Tot slot 

Conform uw aanvraag beschouwen we mevrouw C. Overgoor, bereikbaar 

onder telefoonnummer 06-15093110 als contactpersoon. We verzoeken u bij 

eventuele wijzigingen in deze gegevens ons per ommegaande daarover te 

informeren. 

 

Verder wijzen we u er volledigheidshalve op dat naast deze vergunning ook 

andere toestemmingen nodig kunnen zijn. U kunt hierbij denken aan 

toestemmingen van de gemeente. Verlening van deze vergunning ontslaat u 

derhalve niet van de verplichting die toestemmingen aan te vragen, alvorens u 

gebruik maakt van deze vergunning.  

 

Deze vergunning is verleend op grond van het bepaalde in de Interim 

omgevingsverordening Noord-Brabant. We wijzen u erop dat u naast deze 

vergunning ook andere toestemmingen nodig kunt hebben, bijvoorbeeld op 

grond van de Wet natuurbescherming en de Wet bodembescherming. Indien in 

het vergunde tracé bodemverontreiniging aanwezig is, kunt u mogelijk op grond 

van het bepaalde in de Wet bodembescherming niet of slechts beperkt van uw 

vergunning gebruik maken. Informatie over de bodemgesteldheid kunt u 

mailto:MELVIN@brabant.nl
https://fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/INFRA_Wegen_Portal
http://www.ondernemersplein.nl/berichtenbox-voor-bedrijven/
http://www.ondernemersplein.nl/berichtenbox-voor-bedrijven/
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opvragen via www.bodemloket.nl of door contact op te nemen met de 

Omgevingsdienst in de regio waar de werkzaamheden plaatsvinden. Voor het 

veilig en zorgvuldig werken aan ondergrondse lijninfrastructuur verwijzen we u 

naar Publicatie 307 'Kabels en leidingen in verontreinigde bodem', of nadien 

vastgestelde versies daarvan, van het kennisplatform CROW. 

 

We vertrouwen erop dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. 

 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 

 

M.J.A.J. Schoenmaker, 

projectleider Bestuurlijk-Juridisch Wegbeheer 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
 

 

 

Beroep 

Op 1 juli 2020 is op grond van artikel 20c, tweede lid, van de Elektriciteitswet 

1998 dit besluit aangewezen als besluit dat gecoördineerd wordt voorbereid en 

bekend gemaakt door de minister voor Klimaat en Energie. Belanghebbenden 

kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 

de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De termijn voor het 

indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met de ingang 

van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Een niet-

belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp 

van het desbetreffende besluit of aan wie redelijkerwijs niet kan worden 

verweten dat hij niet of niet tijdig heeft gedaan, kan ook beroep instellen.  

 

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het 

beroepschrift moet worden aangegeven welke beroepsgronden hij aanvoert 

tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe 

beroepsgronden meer worden aangevoerd.  

Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en 

herstelwet van toepassing is. 

 


